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RAPORT DE ACTIVITATE AL ATOP IAŞI
în anul 2013

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iaşi ( A.T.O.P.) este organism cu rol
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul
Judeţean Iaşi şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002,
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale HG nr.787/2002,privind aprobarea
Regulamentului cadru de funcţionare şi organizare a A.T.O.P.
A.T.O.P. asigură , prin activitatea sa , reprezentarea şi promovarea intereselor
comunităţii.
Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi, s-au întîlnit în cursul anului 2013
în 12 şedinţe ordinare şi extraordinare.Deasemenea, lunar, membrii ATOP au participat la
şedinţele celor trei comisii. În aceste şedinţe s-a discutat şi s-a supus aprobării Planul de activităţi
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2013, diferite programe parteneriale cu
instituţii publice din judeţ şi cu organizaţii neguvernamentale de combatere a diferitelor
probleme sociale, de ordine publică şi reducere a accidentelor de circulaţie.
Şi în cursul anului 2013, ATOP Iaşi s-a implicat în mod activ şi pe obiective concrete în
ceea ce înseamnă asigurarea ordinii publice, siguranţa şi securitatea cetăţenilor comunitaţii.
Astfel, în primele întîlniri s-a discutat la modul cel mai serios despre problemele cu care
se confruntă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, precum şi celelalte instituţii de pază şi ordine,
avîndu-se în vedere buna colaborarea care trebuie să existe între ATOP şi aceste instituţii.
Dintre problemele acute care au ieşit în evidenţă amintim numarul mic de personal
poliţienesc al judeţului Iaşi, avîndu-se în vedere mărimea populaţiei judeţului şi problemele cu
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care ne confruntăm. Deasemenea este de mentionat si faptul ca parcul de masini necesita o
innoire urgenta.
Aşadar ATOP a stabilit priorităţi majore în anul 2013 şi anume:
1. Imbunatatirea sigurantei cetateanului , prin :
-

Organizarea de intalniri impreuna cu I.P.J. Iasi pe centre de comuna

-

Dezvoltarea conceptului de proximitate in mediul rural

-

Organizarea de actiuni de prevenire in mediul rural

-

Cresterea vizibilitatii politistilor din mediul rural

-

Continuarea activitatilor in cadrul Programului local de siguranta rutiera

2. Modernizarea spatiilor de primire a publicului si imbunatatirea conditiilor de lucru ale
politistilor din mediul rural, prin :
-

Demersuri pe langa autoritatile locale pentru sprijinirea din punct de vedere
financiar a modernizarii sediilor de politie comunale

-

Asigurarea logisticii pentru lucratorii de politie din mediul rural.

3. Dezvoltarea capacitatii institutionale prin reorganizarea structurilor de ordine publica
4. Cresterea gradului de siguranta in mediul scolar, prin :
-

Introducerea zonelor de risc identificate in itinerarul dispozitivelor de
patrulare si siguranta publica

-

Identificarea si monitorizarea persoanelor si a elevilor problema cu
comportament agresiv

-

Initierea si derularea de proiecte in colaborare cu institutiile publice si ONGuri pe linia delincventei juvenile

5. Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în instituţia poliţiei ,prin :
-

popularizarea prin mass-media a unor materiale referitoare la activitatea
poliţiei

-

creşterea gradului de disponibilitate şi schimbării atitudinii poliţiştilor în
relaţia cu comunitatea

-

înregistrarea fenomenului infracţional şi soluţionarea cu operativitate a
audienţelor,petiţiilor,scrisorilor, dosarelor penale în care cetăţenii sunt victime
ori au înregistrat prejudicii materiale

-

transparenta privind activitatea politiei prin campanii de informare

6. Imbunatatirea cooperarii institutionale
În cursul anului 2013 membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi au avut
intalniri cu reprezentantii autoritatilor publice locale (Raducaneni, Hirlau) si s-a stabilit, de
comun acord cu reprezentantii IPJ Iasi , un calendar de deplasari pe centre de comune.
2

Un alt moment important în activitatea ATOP a fost analiza activităţii desfăşurate de
efectivele I.P.J. pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice în cursul anului 2013.
Această analiză este una complexă şi ar fi prea mult să o reluăm în cadrul acestui raport,
dar ea poate fi consultată la mapa de activităţi la Secretariatul ATOP.
Pe parcursul anului 2013 s-au derulat o serie de proiecte , in parteneriat cu Inspectoratul
de Politie Judetean Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Corpul National al Politisitilor – Consiliul
Teritorial Iasi , din care enumeram :
-

„RESPECT, NU PUMNI” – cu un aport financiar de 50 000 lei, ce a constat
in actiuni de prevenire a faptelor de violenta in mediul rural, in fiecare sfarsit
de saptamana, cu precadere in zona discotecilor,barurilor, etc., dezbateri in
mediul rural pe linia prevenirii criminalitatii, sesiuni de instruire pentru
politisti si asistenti sociali din mediul rural

-
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INTR-UN

INFRACTOR” – cu o contributie a C.J.Iasi de 17000 lei si care a avut drept
scop cresterea gradului de informare a elevilor din mediul liceal din judetul
Iasi cu privire la impactul negativ al agresivitatii prin acte de violenta sau alte
tipuri de infractiuni.
-

„SARBATORI IN SIGURANTA” – avand bugetata suma de 5000 lei,
avand drept obiectiv informarea populatiei cu privire la masurile pe care
trebuie

sa

le

cunoasca

si

adopte

pentru

prevenirea

infractiunilor/comportamentelor neadecvate specifice sarbatorilor de iarna.
-

„CAIETE PENTRU ELEVI” - suma alocata fiind de 7500 lei, proiect ce a
avut drept scop prevenirea implicarii copiilor si adolescentilor in fapte
antisociale si in evenimente rutiere

Conducerea ATOP Iasi a abordat problematica existenta printr-o noua gandire in ceea ce
priveste cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si al indeplinirii obiectivelor privind
linistea si ordinea publica.
In acest sens se doreste ca ATOP Iasi sa fie partener intr-o serie de proiecte ce se vor
derula pe parcursul anului 2014 impreuna cu IPJ Iasi, institutii din judet precum si cu diferite
ONG-uri.
Trebuie spus că pentru atingerea unui nivel de performanţă a activităţii desfăşurate de
către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică precum şi a Secretariatului ATOP la cerinţele
etapei moderne în care trăim considerăm că este necesară dotarea cu cel puţin un
calculator,scanner, imprimantă, reportofon şi , datorită faptului că există numeroase deplasări în
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judeţ cu privire la activitatea ATOP, asigurarea unui mijloc de deplasare care să fie la dispoziţia
membrilor ATOP.

Presedinte ATOP Iasi
Vintila Iordan

4

